
 

 

 
 
 
 

Natuurcursus IVN najaar 2015 
 
 
Op dinsdag  15 september  a.s. gaat de IVN Natuurcursus weer van start!  
Dit is een leuke en leerzame cursus voor volwassenen die meer willen  weten over de natuur in de 
omgeving. Ook dit najaar is er weer een gevarieerd programma samengesteld en hebben we 
verschillende gidsen van het IVN bereid gevonden om hun kennis over de natuur te delen. 
 
Cursuslocatie is 'de Open Hof' bij de Gereformeerde kerk in Maarssen-dorp 
(Kerkweg 60, 3603CM Maarssen). 
 
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit: 
 

Onderwerp Cursusavond Excursie Gids 
Vogeltrek 15 september 

2015 
19 september 2015 
De Groene Jonker 
Nieuwkoopse Plassen 

Theo van Schie 

Bomen en hun 

vruchten 

29 september 

2015 

3 oktober 2015 

Over Holland 
Breukelen 

Hanni Meulemans 

Het Weer 13 oktober 
2015 

17 oktober 2015 
Boerderij Vredegoed 
Tienhoven 

Ton Lindeman 

Herten 
 

27 oktober 
2015 

31 oktober 2015 
Park kasteel de Haar 
Haarzuilens 

Klaas Koornwinder 

Eten uit de natuur 

 

10 november 

2015 

14 november 

Vogeleiland in het 
Amsterdams Bos 

Carla de Bruin 

 
De natuurcursus wordt twee maal per jaar (in het voorjaar en in het najaar) door het  IVN afdeling 
Vecht & Plassengebied georganiseerd. De cursusavonden worden verzorgd door een natuurgids en 
vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Open Hof in Maarssen. De excursies 
worden gegeven op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 35,00 
voor IVN-leden ( u dient 1 jaar lid te zijn) en € 45,00 voor niet-leden. 
 
Enthousiast geworden? Geef u dan snel op! Voorkennis is niet nodig. 
 
U kunt zich tot 8 september  a.s. aanmelden voor deze natuurcursus bij inez.kollaard@planet.nl.  
Telefonisch opgeven is ook  mogelijk (tel: 0294-231768). Meer informatie over natuuractiviteiten van 
het IVN kunt u vinden op: ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied. 
  
Over de kennis van betalen ontvangt u nader bericht. 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen of mailen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Inez Kollaard, Edith Meijer en Bernadet Sijmons 


